POR FAVOR, PREENCHA OS DOIS LADOS DESTE FORMÚLARIO

Ver: 4_11_17; 1_30_19; 2_19_19

CADASTRO DE PACIENTES ISLAND HEALTH CARE
Nome: ________________________________________________________________________________
Primeiro nome
nome do meio
Sobrenome
SSN

__ __ - __ __ - __ __ __ __ Data nasc: __/ __/ __ Idade: ___ □ Feminino □ Masculino □ Transgenero M to F□
F to M □

Estado Civil: □ Solteiro(a) □ Casado(a) □ Companheiro(a) □ Divorciado(a) □ Separado(a) □ Viúvo(a)
Orientação sexual: □ Lésbica, gay □ Hétero □ Bissexual □ outro c □ Não desejo divulgar
Emprego: □Tempo Integral □Tempo Parcial □ Desempregado(a) □ Trabalhador por conta Própria
□Aposentado (a) □Serviço Militar
Estudante: □ Tempo Integral □ Tempo Parcial □ Não Sou Estudante
Endereço de correspondência Se você tiver PO Box: _________________________

Deixe em Branco

Input by:_____
Date:________

Cidade: _________________________________ Estado: ___ CEP __________
Endereço Residencial: ______________________________
Cidade: _________________________________ Estado: ____ CEP __________

Número de Telefone: _____- ______-____________ □ celular □ residencial □ trabalho Email: __________________________
Contato de emergência: ____________________________ Telefone: ______________________
Relação com você : _______________________________________________________________
Clínico Geral: ________________________________
Telefone:__________________________
Empresa do plano de Saúde:___________________________
Forneça cartão para recepção
Nome do assinante: __________________________________
Plano de Saúde secundário:__________________________________Forneça cartão para recepção
Nome do assinante: ________________________________________
Contrato Financeiro: Eu entendo que sou financeiramente responsável por todos serviços prestado a mim incluíndo o balanço
resídual após o pagamento feito pelo plano de saúde, de acordo com os termos de contrato entre a Clínica Island Health Care e
a minha Seguradora de Saúde.
Contrato de Benefícios: Eu requiro que o pagamento de benefícios médicos sejam feitos em meu favor diretamente a Clínica
Island Health Care por serviços prestados. Eu autorizo qualquer entidade de serviços médicos a liberarem minhas informações
médicas pessoais para o Estado e/ou Administração Federal e agentes de saúde ou seguradores, quaisquer informações
necessárias para determinar benefícios relacionados ao pagamentos dos Serviços. Este contrato permanecerá efetivo até que o
mesmo venha a ser revogado por mim em um documento por escrito. A fotocópia deste contrato é considerada válida tão quanto
à original.
Assinatura ______________________________________________ Data _____/ _____/_______
___________________________________________________________________________________
As seguintes informações são exigidas por nossas fontes de recursos financeiros.
1. Você mora em casa pública? Yes__ No__
7. Raça:
2. Você é um veterano militar? Yes__ No__
Branco__
Negro/ Afroamericano___
3. Minha renda anual (renda familiar) $_____________
Nativo do Alasca / Indio Americano ___
Número total de membros na familia (solteiro=1): __
Asiatico __ Nativo do Havai ___
Não quero declarar____
Outra Ilha do Pacifico_______________
4. Qual é sua lingua primaria: ________________________
Outro (descreva por favor): __________
5. Você está desabrigado?
8. Etnia:
(Baseado no lugar onde você dormirá hoje.)
Hispânico/Latino: ___
Sim ____ Não_____
Não-hispânicos/latino:___
6. Você trabalha como agricultor?
Desejo não- declarar ___
Sim ____ Não _____

POR FAVOR, PREENCHA OS DOIS LADOS DESTE FORMÚLARIO

Rev 1_30_19

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA TRATAMENTO & SEVIÇOS DE SAÚDE
NOME:_____________________________ DATA DE NASCIMENTO:__________

Island Health
Care se esforça para ser um centro de saúde abrangente, respondendo às necessidades de saúde da comunidade,
promovendo saúde e bem-estar, e capacitando paciente a gerenciar a sua saúde e cuidados de saúde. Estamos
comprometidos em proporcionar serviços de alta qualidade e de preços acessíveis para todos os pacientes que
atendemos. Os provedores da IHC e funcionários irão trabalhar junto com você para orientar e fazer recomendações a
respeito de seu cuidado e tratamento.
A Clínica Island Health Care presta atendimento primário e alguns serviços de saúde comportamental. Avaliações
adicionais, como exames de laboratório, estudos de raio-x , encaminhamentos a especialistas e tratamentos, ou
estudos mais abrangentes, será de responsabilidade do(a) paciente. Todas as tentativas serão feitas para prestar
essas assistências e organizar esses serviços.
Entendo que, a fim de prestar serviços, poderá ser necessário que Island Health Care comunique com e/ou
encaminhe a recursos alheio. Autorizo à Clínica Island Health Care a compartilhar as minhas informações médicas
com qualquer estabelecimento de saúde e qualquer provedor de saúde, considerados necessários.
Autorizo o tratamento médico providenciado pela Clínica Island Health Care. entendo que o tratamento médico e os
procedimentos são fornecidos por Médicos ou Enfermeiras que Praticam Medicina (Nurse Practitioners) que praticam
independente.
Eu concordo em:
a) fornecer à Clinica I.H.C informações corretas sobre outros médicos e/ou centros e entidades de serviços médicos
que prestam serviços de saúde para mim.
b) participar das decisões sobre os meus cuidados de saúde e seguir as recomendações do Island Health Care que
mutuamente concordamos
c) informar à Island Health Care sobre quaisquer mudanças na minha saúde e/ou reações adversas ao tratamento
e medicamentos, incluíndo dor.
d) fornecer Island Health Care informações sobre o meu seguro de saúde ou informações financeiras, conforme o
solicitado, e notificar à Clinica I.H.C de quaisquer alterações no meu seguro de saúde e situação financeira. Entendo
que o não cumprimento deste requesito poderá criar uma situação em que serei responsável pelo pagamento dos
serviços associados ao meu tratamento.
e) tratar os(as) funcionários(as) da Clínica Island Health Care com respeito.
 Entendo que pode demorar de 48 à 72 horas para receber os resultados de certos testes e a renovação de
prescrições.
Estou consciente de que para renovação de algumas prescrições é necessário uma consulta para reavaliar o meu
plano de tratamento.
 Entendo que eu sou responsável por todos os meus pertences pessoais durante visita no Centro de Saúde .
 Reservo o direito a procurar tratamento em outros lugares sendo responsável por todas as despesas.
Os serviços da Island Health Care e sua equipe profissional, estão disponível durante o horário postado. Após
horas de atendimento,um enfermeiro de triagem e serviços de provedor pelo telefone podem ser acessados pelo
telefone 508-939-9358. Consulte os horários postados na entrada do centro de saúde.
Concordo em notificar à Island Health Care com 24 horas de antecedência se eu for incapaz de manter minha
consulta.
 Entendo que, se eu tiver perguntas ou preocupações sobre este formulário ou quaisquer serviços e regras do
centro de saúde, posso solicitar uma reunião com um funcionário durante as horas de funcionamento do centro de
saúde.
 Entendo que se o meu seguro de saúde requerer um encaminhamento (referral) e eu não fornecer um no
momento da minha visita no Island Health Care, posso ser responsável pela conta.

 Assinatura do Paciente______________________________________________ Data ____ / ____ /____

Deixe em Branco

Input by:_____
Date:________

